
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vanwege besmettingsgevaar met het coronavirus zijn de 
diensten in de Willibrordkerk beperkt te bezoeken. 
Aanwezigen worden geacht de aanwijzingen van de 
coördinatoren op te volgen.  
 
Deze dienst kan worden meegeluisterd via 
www.kerkomroep.nl of de Kerkomroep-app. Daarnaast is 
het mogelijk deze dienst mee te maken of terug te kijken 
op laptop, tablet, computer of smartphone via YouTube: 
https://youtu.be/1GVF7DNwOWc. Als u de dienst via 
YouTube op TV wilt bekijken, dient u het laatste stuk van 
de link in het zoekveld in te vullen: 1GVF7DNwOWc (dit 
mogen ook kleine letters zijn).  
 
***************************************************************** 
Orgel: Elegy – S. Archer Gibson 
 
Welkom en gebed 
De tafelkaarsen worden aangestoken aan de 
Paaskaars en we horen ‘Morgenglanz der Ewigkeit’  

– Max Reger   
 

We gaan staan. 
 
Lied 287:1, 2 en 5  
 
Bemoediging 
 
Drempelgebed 
 
Lied 130 
 

We gaan zitten. 
 
Kyriegebed met als acclamatie Lied 301c 
 
Glorialied: Lied 117a (staande) 
 
 

DIENST  VAN  HET  WOORD 
 
Gebed 
 
Schriftlezing Marcus 10 : 46-52 
 
Lied 534 
 

Overdenking 
 

DIENST  VAN  HET  ANTWOORD 
 
Orgel: ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’ –  

Johan van Dommele 
 
Lied 925 (2x) 
 
Inzameling van de gaven 
 KiKa  

(deurcollecte; NL89 INGB 0000 0081 18 t.n.v. 
Stichting Kinderen Kankervrij) 

 Plaatselijk kerkenwerk  
(NL04 INGB 0000 0079 99 t.n.v. Protestantse 
Gemeente) 

 
Voorbeden  
telkens afgesloten met Lied 367e 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader (oecumenisch) 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk, en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Slotlied: Lied 834  
 
Zegen 
allen: Amen, amen, amen 
 
Orgel: March per Organo - Vincenzo Petrali 
 
 
Aanwezigen in de kerk wordt verzocht te blijven 
zitten tot na het laatste orgelspel. 
 

******************************************************************************************************************************************* 

24 oktober 2021         -         6e zondag van de herfst 

voorganger: ds. Annemieke Parmentier 
organist: Peter den Ouden 
ouderling: Anneke Luppes  diaken: Fiep Bouwer 
koster: Richard Kroon  beeldregistratie: Theo van der Zee 


